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Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi LXVI. törvény módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvényt
(továbbiakban: Ht.) a törvény hatálybalépése: 2017. Június 23-a volt. A módosítás a korábban
hatályát vesztett 35. * (1) bekezdés g) pontját érintette. Így szükséges ennek megfelelően a
helyi rendelet módosítása is. A módosítás tartalmazza a közszolgáltatási díj beszedésével
kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség ellátását, valamint az ügyfélszolgálati feladatok
ellátásához szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó felhatalmazást.

Hí. 35. ‘ (1) g) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkonnánvzati rendeletben
állapítja meg: a iz;tlladékgazdálkodc’Lvi közszolgáltatási tevékenyvéggel összefüggő
közszolgáltatási dlj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint
ügv/lszolgálati feladatok ellátásához szükséges szenzélves adatok (a terniészetes
személvazonositó adatok valamint ci lakcím) kezelésére vonatkozó további rendelkezéseket

Az alábbi rendelkezés visszavezetése szűkséges a helyi rendeletbe:

10/A ‘ (1) Jelen rendelet alapján a közszolgáltatás igénybeiételére köteles
ingatlanhasználókról a Szolgáltató nyilvántartást vezet ci közszolgáltatási dU beszedésével
kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az űgvfélszolgálati fdadatok
ellátásához. A Szolgáltató jogosult a nyilvántartás vezetéséhez és kezeléséhez kapcsolódó
kötelezettségét olyan alvállalkozójára átruházni, akit az adminisztrációs, ügvfélszolgálati,
könvvviteli féladatokkal megbíz. Az átruházás nem érinti a Szolgáltató jogát arra, hogy
bármely kapcsolódó nyilvántartásba betekintsen, a nyilvántartást féladataihoz kapcsolódóan
használja.
‘2,) Az ingatlanhasznóló ci közszolgáltcitási szerződés megkütéséhez szükséges, természetes
azonosító adatok, valamint lakcím és - amennyiben az nem azonos a közszolgáltatás
igénybevételének helyével - a számlázási címét köteles a Szolgáltató felhívására, valamint a
személyes adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni.
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(3,) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési
jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi C’XJL törvény rendelkezéseinek
megfelelően eljárni.
(4,) A (3) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés
személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és köteles
meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek a adat- és titokvédelmi szabályok
én’énvrejuttatásához szükségesek.
(5,) Az ingatlanhasználók személyes adatainak kezelése a 2011. évi CXJL törvény 5. (1)
bekezdés (‘b,) pontja alapján közérdeken alapuló cél érdekében valósul meg.
(6) Az adatszolgáltatás célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra
alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.
(7) A Szolgáltató az ingatlanhasználók személyes adatait - az adatok tárolása kivételével - a
szerződéses viszony létrejöttétől annak niegszűnéséig, cl hátralék esetén z tartozás
fennállásáig kezelhetik A jogviszony nzegszűnését követően a közszolgáltató a kezel! adatokat
köteles megsemmisíteni.”

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. * (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítöje — a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű — előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és
megállapítottuk, hogy a módosítás egyéb társadalmi, gazdasági, költségvetési hatással nem bír
majd, végrehajtásának adminisztratív terheket növelö hatásai nincsenek. A jogszabály
megalkotásának szükségessége: A rendeletmódosítás célja, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás önkormányzati rendeletben meghatározott szabályait a bulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseivel való összhang biztosítása. A jogszabály
alkalmazásáboz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak. A
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. * alapján az előterjesztésben kifejtettek a
jogszabály indokolása is.

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a
mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Határidő: értelem szerint

Felelőst Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. augusztus 18.
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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önkormányzati rendelete

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZTISZTASÁGI
KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRÖL

szóló 10/2014. (I II. 28.) önkormányzati rendelet

módosításáról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szó’ó 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. * (4) bekezdésében és 35. (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazása
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.* (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkőrében eljárva a következőket rendeli el:

1. * Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos köztisztasági közszolgáhatás kötelező igénybevételéröl szóló 10/2014. (111. 28.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi a 10/A *-ával egészül ki:

10/A ‚ (1) Jelen rendelet alapján a közszolgáltatás igénvbevételére köteles
ingatlanhasználókról a Szolgáltató nvilvántartást vezet a közszolgáltatási dij
beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valam int az ügyfélszolgálati
feladatok ellátásához. A Szolgáltató jogosult a nyilvántartás vezetéséhez ás
kezeléséhez kapcsolódó kötelezettségét olyaiz alvállalkozójára átruházni, akit az
adminisztrációs, ügyfélszolgálati, könyn’iteli feladatokkal nzegbíz. Az átruházás nem
érinti a Szolgáható jogát arra, hogy bármely kapcsolódó nyilvántartásba betekintsen,
a nvilvántartástfeladataihoz kapcsolódóan használja.
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés ‚negkötéséhez szükséges,
természetes azonosító adatok, valamint lakcím és - amennyiben az nem azonos a
közszolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címét köteles a Szolgáltató
felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 8 napon belül
bejelenteni.
(3) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs

önrendelkezési jogról ás az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII tö;ény
rendelkezéseinek megfelelően eljárni.
(4) A (3,) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés
személyi ás tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról ás köteles
meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek a adat- és titokvédelmi
szabályok én’énvrejuttatásához szükségesek.
(5) Az ingatlanhasználók személyes adatainak kezelése a 2011. évi CXII tön’ény 5. ‘

(1) bekezdés (b,) pontja alapján közérdeken alapuló cél érdekében valósul meg.
(6) Az adatszolgáltatás célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó
személyének mególlapításához, a közszolgáltatási di] behajtásához szükséges ás arra
alkalmas adatbázis létrehozása ás működtetése.
(7,) A Szolgáltató az ingatlanhasználók személyes adatait - az adatok tárolása
kivételével - a
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szerződéses viszony létrejöltéiő/ annak megszűnéséig, dű hátra/ék esetén ci tartozás
fennállásáig kezelhetik A jogiiszony megszűnésél követően ci közszolgáltató a kezelt
adatokat köteles megsemmisíteni.”

2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2017. augusztus 31.

Izsó Gábor sk. Támok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. szeptember 1. napján

Támok Lászlóné sk.
jegyző
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